
Informações

a) Limite de participantes em função das orientações da DGS.

b) A qualidade das atividades pode ser grandemente prejudicada por ruídos que perturbem a 
concentração dos monitores e afetem a sua compreensão pelos outros participantes, pelo 
que é solicitado desligar os aparelhos sonoros.

c) Não é permitido comer nem beber no recinto da atividade.

d) Não é permitido tirar fotografias nem fazer gravações sonoras ou filmagens durante a 
atividade, com exceção da Câmara Municipal para registo da iniciativa.

Entrada nas Atividades

a) Entrada gratuita, mediante inscrição para crianças, de acordo com a classificação etária da atividade 
e para acompanhante(s) (informação referenciada junto a cada atividade).

b) A inscrição pode ser efetuada presencialmente na receção nos 30 minutos que antecedem a 
atividade.

c) A inscrição deverá respeitar a classificação etária de cada atividade (poderá ser solicitado 
documento comprovativo).

d) Só é permitida a entrada de um acompanhante por criança.

e) Cada participante adulto não poderá acompanhar mais que duas crianças.

f) Todas as crianças devem estar acompanhadas por um adulto.

g) Não será permitida a entrada após o começo da atividade, salvo indicação do técnico de serviço.
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A Música e o Corpo  
Orientada por Ana Brás

Sendo a expressão corporal uma peça fundamental comum a todas as artes, 
nesta oficina a música e o corpo serão encarados como um todo. Do movimento 
livre, ao movimento guiado pela música, cada um explorará um instrumento 
musical… o seu próprio corpo.

Classificação etária: 6 aos 10 anos
Limite Participantes: 10 crianças e 1 acompanhante por criança
Duração: 60 min.

Dançando na Selva
Orientada por Ana Rita Jogo

Através de uma viagem pela selva, repleta de movimento e música, vamos 
conhecer o “Elmer”, que nos irá levar numa aventura e mostrar-nos que, apesar 
das diferenças, somos todos iguais. 

Classificação etária:  3 aos 6 anos
Limite Participantes: 10 crianças e 1 acompanhante por criança
Duração: 90 min.

De que é feito o som?
Orientada por Mariana Vieira

Esta atividade pretende estimular a curiosidade das crianças sobre o som 
enquanto fenómeno físico. Serão abordados os cinco parâmetros do som - altura, 
duração, intensidade, timbre e espaço através de demonstrações lúdicas. Os 
conteúdos serão explicados com recurso a um sistema de som interativo para 
processamento e difusão de som com o qual os alunos poderão experimentar 
diretamente. 

Classificação etária: 5 aos 10 anos
Limite Participantes: 10 crianças e 1 acompanhante por criança
Duração: 60 min.

Brincar aos músicos com pais e bebés 
Orientada por Nuno Amaral e Vera Tavares – EMA, Escola de Música

O Brincar aos Músicos com pais e bebés, apresenta-se como uma experiência bastante 
enriquecedora para o seu público-alvo. Como fonte de metodologias e reportório 
permite aos pais/cuidadores autonomia no seguimento e desenvolvimento do trabalho 
apresentado. É também uma ferramenta que auxilia a função estruturadora afetiva 
na relação da criança com o Mundo, proporcionando um ambiente musical rico e 
diversificado. A criança e os seus pais/cuidadores são expostos a exemplos musicais 
com diferentes características em termos dos seus elementos constituintes (métricas, 
modos, tonalidades, timbres, etc.). São convidados a descobrir um mundo de sons 
musicais, utilizando a voz e o corpo através de movimentos livres e fluidos. Envolvem-se 
e estruturam diferentes modos de comunicação tendo a Música como elemento crucial 
nesta relação.

Classificação etária:  6 aos 36 meses
Limite Participantes: 10 crianças e 1 acompanhante por criança
Duração: 60 min.

Entrada nas Atividades

a) Entrada gratuita, mediante inscrição para crianças, de acordo com a classificação etária da atividade 
e para acompanhante(s) (informação referenciada junto a cada atividade).

b) A inscrição pode ser efetuada presencialmente na receção nos 30 minutos que antecedem a 
atividade.

c) A inscrição deverá respeitar a classificação etária de cada atividade (poderá ser solicitado 
documento comprovativo).

d) Só é permitida a entrada de um acompanhante por criança.

e) Cada participante adulto não poderá acompanhar mais que duas crianças.

f) Todas as crianças devem estar acompanhadas por um adulto.

g) Não será permitida a entrada após o começo da atividade, salvo indicação do técnico de serviço.
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Para mais informações contacte
Setor de Ação Cultural
Tel.: 263 285 626
Email: cultura@cm-vfxira.pt 
O programa exposto pode ser alterado por motivos imprevistos.
Não se aceitam inscrições prévias nas atividades.

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
www.cm-vfxira.pt


